
 Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten

 Zondag 17 juni 2018                         
                                   

voorganger: ds. Joost Röselaers 
m.m.v. Henk van Os (overdenking) 
organist: Erik Visser 
. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Capricio over la sol fa mi re ut

. luiden van de klokken



. welkom 

. stilte

. aansteken van de kaars 

de gemeente gaat staan

.   lichtlied  doe je licht aan
     

. votum
voorganger: Ons samenzijn dragen we op aan God,
gemeente: die liefde is en grond van ons bestaan.
voorganger: Die ons stelt in zijn licht en ons roept tot zijn dienst.
gemeente: Die ons vrijheid geeft en ons vertrouwen vraagt.

. groet
voorganger: Vrede zij u.
gemeente: De wereld zij vrede.

.  openingslied Psalm 107 : 1-2-9      tekst, W.Barnard
  mel:Lyon, 1547



2.  Al wie verbijsterd zwierven
ver buiten heg en steg
en haast van honger stierven,
neervallend langs de weg, –
geen thuis, geen toevluchtsoord
was hun nabijgekomen,
had Hij hen niet gehoord
en bij de hand genomen.

9.   Waarom sluit gij uw ogen?
Zijn licht ontsteekt het licht,
zijn geest komt aangevlogen,
verheft uw aangezicht!
Dank dan de Heer als gij
de doodsnacht zijt ontvloden –
de schemer gaat voorbij,
de morgen is ontboden.

de gemeente gaat zitten

. gebed 



.   lied: 691                                                  tekst M.de Bruijne

2.   De Geest van God is als een 
vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons 
wacht,
een warmte in hart en ogen.

3.   In stilte werkt de Geest van 
God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te 
gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.

. inleiding op de schriftlezing

. lezing: Mattheus 18: 19-20  



.  lied 276  Zomaar een dak                                        tekst, H.Oosterhuis
                                    mel: Valerius gedenkklanken

      2.  Woorden van ver, vallende sterren,
            vonken verleden hier gezaaid. 
           Namen voor Hem, dromen, signalen 
           diep uit de wereld aangewaaid. 
           Monden van aarde horen en zien, 
           onthouden, spreken voort 
           Gods vrij en lichtend woord. 
     3.  Tafel van Een, brood om te weten 
          dat wij elkaar gegeven zijn. 
         Wonder van God, mensen in vrede, 



         oud en vergeten nieuw geheim. 
         Breken en delen, zijn wat niet kan,
         doen wat ondenkbaar is, 
         dood en verrijzenis.

. overdenking

. lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht                  tekst, vert: Ad den Besten
                          mel: 1676

2.  Schep, God, een nieuwe geest in
mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

3.  Wees Gij de zon van mijn 
bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

. voorbeden 
   
    stil gebed, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader:

Onze Vader, die in de hemel zijt,



Uw naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

.   mededelingen  

.  collecten  Thema Armoede

.   eerste collecte; Voedselbank Amsterdam
De Stichting Voedselbank Amsterdam (VBA) zet zich in voor huishoudens 
die niet meer in staat zijn om dagelijks het brood op de plank te krijgen. Men
functioneert als een schakel tussen overschot en verborgen gebrek in onze 
maatschappij. Voedsel dat goed eetbaar is maar niet meer verkocht wordt, 
worden zowel aan huishoudens als aan sociale restaurants aangeboden. 
Voedselpakketten voor huishoudens worden via meerdere distributiepunten 
verstrekt. Daarbij maakt men zoveel mogelijk gebruik van bestaande 
infrastructuren.
Niet altijd is er voldoende aanbod van gratis voedsel. Om noodsituaties het 
hoofd te kunnen bieden en om te garanderen dat er ook voldoende producten 
met een lange houdbaarheidsdatum geleverd kunnen worden, moeten er 
soms aankopen gedaan worden. 
Rekening: NL 49 INGB 0004 237 650. t.n.v. Voedselbank Amsterdam.

.   tweede collecte: Diaconie.

.   muziek tijdens de collecten: Jan Pieterszoon Sweelinck, Echofantasie in a

.   De bloemen uit de dienst zijn bestemd voor  Evelien Boom

. slotlied 657  Zolang wij ademhalen                                    tekst S.de Vries
                                   mel: Wales 1865



2.  Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.

Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van Uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

3. Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.

De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!



God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.

4  Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.

Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.



. uitzending en zegen, de gemeente antwoordt met: Amen.

. orgelspel  Girolamo Frescobaldi, Capriccio over de aria ‘Or chè  noi
                     rimena’ 

Na de dienst is er gelegenheid met elkaar koffie of thee te drinken.
********************************************************
. Mededelingen: 

Zondag 24 juni 2018, kerkdienst in Vrijburg om 10.30 uur. 
Voorganger: ds.K.Vos

Donderdag 21 juni, om 12.30 uur, Vrijburg-lunch.

Dinsdag 26 juni om19.45 uur, Mindfulness-meditatie, o.l.v. ds. Joep de Valk  
en/of  Annemieke van der Veen.

Onze diensten worden opgenomen en via internet uitgezonden. U kunt ze 
volgen via kerkdienstgemist.nl
Op het internet vindt u informatie over Vrijburg op www.vrijburg.nl. U kunt 
via de website onze nieuwsbrief aanvragen.
Verder kunt u ons via Twitter volgen onder de naam VrijburgAdam en 
meepraten in onze LinkedIn groep.

De voorgangers van Vrijburg zijn ds Joep de Valk (06-53391524), ds Japke 
van Malde (071-5142807), ds Joost Röselaers (0655776713) en ds Liesbeth 
Baars (0623641242). Onze jongerenwerker is Jelle de Graaf (06-28562748). 
Wilt u een gesprek met één van hen of heeft u vragen over Vrijburg, dan kunt
u hen bellen.

Vrijburg is een open en vooruitstrevende gemeenschap zonder dogma’s, 
gevormd door Remonstranten, Vrijzinnige Protestanten en vrijzinnige 
jongeren. Verdraagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid en denken in 
vrijheid zijn onze uitgangspunten die terugkomen in onze diensten, kringen, 
avonden en andere activiteiten.



---------------------------------------------------------------------------
Wilt u per e-mail de nieuwsbrief van Vrijburg ontvangen en op
de hoogte blijven van onze activiteiten? Vul dan deze bon in en
lever hem in bij de koffietafel. U kunt zich ook zelf opgeven via 
roselaers@btinternet.com 

Naam………………………………………………………….

Adres ………………………………………............................

Postcode en Woonplaats………………………………………

E-mailadres:……………………………………………………

mailto:roselaers@btinternet.com



